Over Groepsuitjes Breda
Groepsuitjes Breda BV is de overkoepelende organisatie achter:
Bootje Varen Breda, BAAI Breda, Uit je Plaat Breda, Kookstudio Breda en het
evenement Breda Drijft!
Al 13 jaar zijn wij actief in ons mooie Breda. Sinds 2019 acteren we vanuit
ons unieke kantoor bij BAAI Breda. Met een jong en enthousiast team van
10 – 15 vaste werknemers en zo’n 75 gemotiveerde oproepkrachten
zijn wij het hele jaar door druk in de weer om een glimlach te toveren op de
gezichten van duizenden gasten die jaarlijks één of vaak zelfs meerdere keren
deelnemen aan één van onze uitjes of evenementen in en rondom Breda.

Wat zoeken we in een Planner / Personeelsmanager?
We zijn op zoek naar een jonge, enthousiaste personeelsmanager die graag de uitdaging aan gaat om
er elke week voor te zorgen dat onze uitjes in goede banen worden geleid door de juiste
medewerkers. Als personeelsmanager ben jij hét contact wat het personeel heeft met ons bedrijf,
zorg je ervoor dat de planning ten alle tijden klopt en ben jij diegene die zorgt dat ons personeel niks
te kort komt. Jij weet steeds de juiste personen te plannen op de juiste taken en krijgt er een kick van
als je die last minute aanvraag toch nog ingepland krijgt zodat nog meer gasten van een geweldig
uitje kunnen genieten! Daarnaast behoud je structuur in het personeelbestand, beheer je ons
personeelssysteem, organiseer je personeelsfeestjes en ben je één van de aanspreekpunten voor al
onze oproepkrachten!
Jouw profiel:
- Je bent (bij voorkeur) woonachting in Breda of omgeving en hebt affiniteit met de stad
- Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van leisure, horeca of logistiek
- Je bezit over uitstekende (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden
- Je bent stressbestendig, flexibel en creatief
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en denkt in oplossingen!
- Je bent bereid om in het weekend te werken en kan goed omgaan met seizoenspieken
- Werkervaring als planner in de horeca, leisure of eventbranche is een pré!

Wij bieden jou:
Een leuke variërende baan in een jong, enthousiast en groeiend team in hartje Breda. Samen met
jouw collega’s doe je jouw uiterste best om onvergetelijke uitjes te organiseren, waarbij jij de zorg op
je neemt om de juiste personen te plannen op de juiste taak. We bieden jou een marktconform
salaris. Je krijgt de kans om jouw functie zelf vorm te geven en jezelf door te ontwikkelen. Daarnaast
kom je terecht in een jong en gezellig team waar een vrijdagmiddagborrel op een luxe sloep, een
drankje bij BAAI of een leuk uitje geregeld voorkomt. We moeten immers wel weten wat we
aanbieden aan onze gast!

Interesse in deze mooie functie?
Stuur dan je CV + motivatie voor 17 januari naar: ward@groepsuitjesbreda.nl

